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المؤتمر وحلفاؤه يهنئون الزعيم وجماهير الشعب بالعيد الوطني لالستقالل

د. ابوبكر القربي :

 م��ن ح��ق دول الخليج أن تقلق 
من تدهور األوضاع في اليمن، لكن 
القلق  وحده ال يكفي.. المطلوب 
استراتيجية وخطة شاملة إلنقاذ 

اليمن.

> عبداهلل فرحان

يظل تحالف االخوان والحوثيين 
ق��ائ��م��ًا.. وي��ظ��ل ال��خ��ط��اب الغبي 
لإلصالح يدفع بالمؤتمريين نحو 
التعاطف مع الحوثيين والنفور 

من االخوان.

> فاطمة األغبري

 »االخ����������وان« ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ى 
الحوثيين »داح���ش«، والحوثيون 
يطلقون على االخ��وان »داع��ش«.. 
اللهم أبعد عنا المتسترين بالدين 

ومن يقتلون باسمه.

> لؤي مرعي
اإلص����الح ي��ق��ول: إن ات��ف��اق��ه مع 
ال��ح��وث��ي��ي��ن م��ن أج���ل ح��ق��ن دم��اء 
اليمنيين .. طيب وال��دم��اء التي 
أري��ق��ت ف��ي 2011م ه��ل كانت 

عصير فيمتو!!

> سامي العميسي

»القاعدة« قاتلت مع »اإلص��الح« في عمران والجوف وكتاف.. 
و»االصالح« قاتل مع »القاعدة« في رداع ومأرب.. مافيش حاجة 

»رد جميل«.

> أحمد حاشد هاشم

عندما تلتهم »الثورة« الدولة أو بقاياها، تكون النتيجة ال ثورة 
وال دولة.

يونس هزاع :

بيان الدول العشر يحتفل بمرور 
ثالث سنوات على المبادرة »يعني 

عيد وطني« شكلهم مطولين.

التنفيذية المزمنة وعلى وجه الخصوص استكمال 
صياغة الدستور واالستفتاء عليه والذهاب إلجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المرحلة الراهنة 

وتخرج اليمن من أزمته .
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم :

إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 

الوطنية الشاملة التي التستثني أح��دًا ،معلنين 
موقفنا الثابت أن قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة إلى 
كل أبناء اليمن على اختالف مشاربهم وتوجهاتهم 
من أجل الخروج بالوطن من أزمته، عبر مصالحة 
وطنية شاملة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وسرعة استكمال 
ما تبقى من مهام في إطار المبادرة الخليجية وآليتها 

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم 
نحتفل بالعيد ال�47 لالستقالل الوطني وطرد آخر 
جندي بريطاني عن تراب وطننا الحبيب ليجسد ذلك 
عظمة االنتصار لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر .
وبهذه المناسبة يتقدم المؤتمر الشعبي العام 
وأح���زاب التحالف الوطني الديمقراطي بأصدق 
التهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب اليمني وفي 
مقدمتهم أبناء وأسر الشهداء والمناضلين الذين 
ق��دم��وا أرواح��ه��م رخيصة ف��ي سبيل نيل الوطن 
الستقالله وطرد االستعمار البريطاني الذي ظل 
جاثمًا على صدر جنوب وطننا اليمني ل�128 عامًا.

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم :
إن االحتفال بالعيد ال���47 لعيد االستقالل ال�30 
من نوفمبر يأتي في ظل ظ��روف بالغة التعقيد 
والخطورة يعيشها الوطن تكاد تهدد وحدته وأمنه 
واستقراره وسلمه االجتماعي، حيث نشاهد أصواتًا 
هنا وهناك تسعى إلعادة عجلة التاريخ إلى الوراء 
لتنفيذ أجندة مشبوهة عبر تبني مشاريع صغيرة 

يرفضها شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه .
إننا في المؤتمر الشعبي العام وأح���زاب التحالف 
الوطني ون��ح��ن ن��ج��دد تأكيدنا التمسك ب��أه��داف 
ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر و 30 نوفمبر وما 
حققتها من منجزات عظيمة لشعبنا اليمني على 
رأسها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 
22 مايو 1990م وذلك وفاء منا لتضحيات الشهداء 
األبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن وذلك 
كأقل واجب تجاههم وتجاه مبادئ وأهداف الثورة 
اليمنية، ونضاالت شعبنا ضد االستعمار البريطاني، 
والحكم اإلمامي، فإننا في الوقت نفسه نؤكد اننا كنا 
ومانزال وسنظل نسعى بكل ما أوتينا من قوة لحل 
كافة األزمات والمشاكل التي يعانيها الوطن بانتهاج 

مبدأ الحوار والشراكة .
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم :

إنها لمناسبة مهمة ليجدد المؤتمر الشعبي العام 
وأح��زاب التحالف الوطني دعوتهم إلى المصالحة 

وهم يحتفلون مع كافة أبناء شعبنا اليمني بالعيد 
ال�47 لالستقالل ال�30 من نوفمبر ليؤكدون أن حل 
كافة القضايا واإلشكاليات وفي مقدمتها ما يتعلق 
بالقضية الجنوبية يجب أن يتم عبر تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني وعبر إجراء المصالحة الوطنية التي 
التستثني احدًا، والسعي إلغالق ملفات وصراعات 

الماضي.
ونؤمن بأن انتهاج أي أساليب أو وسائل غير ذلك 
أو السعي لتنفيذ أجندة مشبوهة تستهدف وحدة 
وأمن واستقرار الوطن لن يحل أي مشكلة بل سيزيد 
األوضاع تعقيدًا، وسيفتح الباب أمام اندالع مزيد 
ر الله.. وهو  من الحروب والصراعات األهلية ال قدَّ
ما يجعلنا نجدد ال��دع��وة لكافة القوى السياسية 
واالجتماعية إل��ى استشعار المسئولية الوطنية 
وتقديم التنازالت من أجل المصالح العليا للوطن 
خصوصًا في ظل التداعيات الكارثية للتدخالت 
الخارجية في الشئون الداخلية لليمن والتي نعتقد 
أنها باتت تزيد من مشاكلنا أكثر مما هي عامل 

مساعد لمساعدتنا .
مرة أخ��رى يجدد المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب 
التحالف التهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب 
اليمني وفي مقدمتهم قيادة المؤتمر الشعبي العام 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني وكافة 
القوى السياسية ومنتسبو المؤسسة العسكرية 
واألمنية بهذه المناسبة العظيمة ،مترحمين على 
ارواح شهداء الثورة اليمنية »سبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر سائلين المولى عز وج��ل ان يعيد هذه 

المناسبة وقد تجاوز اليمن ازمته .
الرحمة والخلود للشهداء وحفظ الله اليمن واحدًا 

موحدًا...

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي 

صنعاء 29-11-2014م 

نشدد على سرعة استكمال مهام المبادرة الخليجية والذهاب لالنتخابات 
د هنأ المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني كافة ابناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء 
وأسر الشهداء والمناضلين بمناسبة االحتفال بالعيد الـ47 لالستقالل الوطني وطرد آخر جندي 

بريطاني عن تراب وطننا الحبيب.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف- في بيان صادر عنهم بهذه المناسبة -دعوتهم إلى 
المصالحة الوطنية الشاملة التي التستثني أحدًا.. وجاء في البيان: إن قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة 
إلى كل أبناء اليمن على اختالف مشاربهم وتوجهاتهم من أجل الخروج بالوطن من أزمته، عبر مصالحة 
وطنية شاملة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشركة، وسرعة استكمال 
ما تبقى من مهام في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعلى وجه الخصوص 
استكمال صياغة الدستور واالستفتاء عليه والذهاب إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي 

المرحلة الراهنة وتخرج اليمن من أزمته . »الميثاق« ينشر نص البيان :

أي حل ال يعتمد مخرجات الحوار والمصالحة سيفتح الباب لمزيد من الصراعات

ندعو إلنقاذ اليمن عبر مصالحة وطنية وتنفيذ مخرجات الحوار 

حل القضية الجنوبية يجب أن يتم عبر تنفيذ مخرجات الحوار وعبر مصالحة وطنية

سنظل أوفياء لدماء شهداء الثورة اليمنية ولن نفرط بمنجز الوحدة

نحذر من أجندة مشبوهة تستهدف وحدة وأمن الوطن

اعتذر الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب االول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام عن عضوية لجنة القضية الجنوبية المشكلة من مجلس الوزراء.

وذكرت مصادر مطلعة في االمانة العامة ان اعتذار الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر عن عضوية لجنة القضية الجنوبية المشكلة من مجلس 
الوزراء يأتي ألسباب عدة.وحسب المصادر فإن اللجنة التي تشكلت للقضية 
تكونت من االطراف التي ايدت ومازالت تؤيد دولة اتحادية من اقليمين 
)شمالي وجنوبي( وهو امر ظل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يرفضونه 
لخروجه الواضح على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولجنة االقاليم.. 
مؤكدة ان عضوية المؤتمر الشعبي العام في لجنة اغلبيتها اليتفق 
ورؤاه الوطنية ازاء اكثر قضايا البالد تعقيدًا وهي القضية الجنوبية، كما 
ان تشكيلها هو محاولة واضحة لاللتفاف على شكل الدولة االتحادية من 

)6( اقاليم.
وقالت المصادر: إن تجاهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الشعبي العام 

عندما استبعد اعضاء المؤتمر من اللجنة االقتصادية، يؤكد ثبات الحكومة 
على مواقفها اإلقصائية تجاه مكون رئيسي من الخطأ استبعاده من 
المشاركة في البحث عن حلول للقضايا الوطنية المطروحة، وهو موقف 
غير مسؤول يكرس ممارسة االقصاء من الحكومة ذاتها، كما يمثل 
خروجًا وخرقا التفاق السلم والشراكة الوطنية، ويعكس جهاًل بحقائق 

وتعقيدات الوضع العام في البالد.
وأضافت: ان استبعاد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من الحكومة ثم 
من اللجان المتفق على تشكيلها ال يتفق مع اتفاق السلم والشراكة 
الوطنية الذي نص بوضوح على اشراك كافة المكونات الموقعة عليه في 
هذه اللجان، وهو ما دعا االخ الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب االول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام لالعتذار عن المشاركة في اللجنة الخاصة 
»الميثاق« أنه تم في تشكيل لجنة  بالقضية الجنوبية.وأوضحت مصادر ل�
حل القضية الجنوبية إقصاء سبعة مكونات سياسية موقعة على اتفاق 

السلم والشراكة الوطنية  بتدخل من أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة 
الجمهورية وبدعوى أن قيادات تلك االحزاب من رموز شمالية.

وقد شكلت اللجنة من: ياسين مكاوي - حراك من دعاة االقليمين، 
عبدالرحمن محمد عمر - اشتراكي، من دعاة االقليمين، محمود الجنيد- 
أنصار الله- من دع��اة االقليمين، انصاف مايو- اص��الح- من دع��اة فك 

االرتباط.
وأش��ارت المصادر إلى أن تشكيل اللجنة بهذا االختيار يكشف عن 
مخطط لالنقالب على مخرجات مؤتمر الحوار بهدف جر البالد الى 

الصراعات بهدف االنقضاض على الوحدة اليمنية.
الجدير بالذكر ان اللجان الثالث التي أعلن عن تشكيلها السبت من قبل 
رئيس الوزراء خالد بحاح لم تضم في عضويتها من المؤتمر الشعبي العام 
سوى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في لجنة القضية الجنوبية فقط، فيما 

استبعد المؤتمر من اللجنة االقتصادية ولجنة حل قضية صعدة.

المؤتمر يعتذر عن المشاركة في عضوية لجان حكومة بحاح
كلت من أطراف تؤيد إقامة دولة من إقليمين

ُ
مصدر مؤتمري: لجنة القضية الجنوبية ش

استبعاد المؤتمر من اللجنة االقتصادية وحل قضية صعدة استمرار  لإلقصاء وخرق التفاق السلم والشراكة 
الحكومة تقصي سبعة أحزاب من اللجنة بدعوى أن رموزها شماليون

في الذكرى الثالثة لتوقيع المبادرة الخليجية

الدول العشر: التباطؤ في تنفيذ المبادرة أوجد فراغًا سياسيًا وأمنيًا في اليمن

اعترفت ال��دول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية بالتقدم البطيء في تنفيذ المبادرة، والذي أدى الى 

وجود فراغ سياسي وأمني تدفع اليمن ثمنه اليوم.
وذك��ر سفراء ال��دول العشر -ف��ي بيان ص��ادر عنهم األربعاء 
بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لتوقيع المبادرة في 23 نوفمبر 
2011م- أن المبادرة حددت خارطة طريق واضحة للمرحلة 
االنتقالية في اليمن تتمثل: بالحوار الوطني، صياغة دستور 
جديد، عمل استفتاء على الدستور واجراء انتخابات، كما احتوت 
على عوامل أخرى مهمة مثل اعادة هيكلة القوات المسلحة.. 
واستدرك السفراء قائلين: ويالحظ بعد مرور ثالث سنوات من 

سريانها أن التقدم مازال بطيئًا. وأجمع السفراء أن مؤتمر الحوار 
قد نجح في جلب اليمنيين معًا واالتفاق على توصياته بشكل 

تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه.
إاّل أن السفراء استدركوا: »ولكن التقدم تباطأ مرة أخرى وأدى 

الى وجود فراغ سياسي وأمني تدفع ثمنه اليمن اليوم«..
واعتبرت الدول العشر مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، 
التي استندت عليها التسوية السياسية في اليمن بأنها رسمت 
خارطة طريق تبقى الفرصة األفضل لليمن في مرحلته االنتقالية 

للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
وأش��اروا إلى أن مبادئ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي 

انعكست أيضًا في اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي توافقت 
عليه جميع األط��راف والمكونات بما فيها التي لم توقع على 
)أنصار الله والحراك  مبادرة مجلس التعاون الخليجي ممثلة ب�
الجنوبي السلمي(، فضال عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي 
اتفقت عليها جميع األطراف وتضمنت نفس هذه المبادئ بل 

وزادت عليها .
ولفت سفراء ال��دول الراعية للمبادرة إلى أن التحديات التي 
تواجهها الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح كبيرة وأمامها 
الكثير لتحاول وتعمل على إن��ج��ازه قبل إج���راء االنتخابات 
المرتقبة.. في حين ستتعامل اللجنة االقتصادية مع تحديات 

اقتصادية هائلة يواجهها هذا البلد، باإلضافة إلى القضايا التي تؤثر 
على حياة الناس اليومية.

وجددوا دعمهم للحكومة الجديدة في كافة أعمالها.. وقالوا 
:« علينا أن نكون واقعيين ومدركين لما يمكن لهذه الحكومة 

إنجازه ».
وخلصوا في ختام البيان إلى القول :« وفي حين أن البعض قد 
ال يعجبهم مسمى »مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي،« إال 
أن خارطة الطريق التي رسمتها المبادرة تبقى الفرصة األفضل 
لليمن في مرحلته االنتقالية للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع 

اليمنيين.

حددت مهام المرحلة االنتقالية بالحوار الوطني وصياغة الدستور واالستفتاء عليه وإجراء تدفع اليمن اليوم ثمن عدم تطبيق المبادرة


